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Ordförandes sektor
Esbjörn Hillberg

Hej och ett mycket försenat Gott Nytt Fyrår. År 2000 har verkligen börjat bra med
ett hela tiden ökande  fyrintresse. Vi passerade nästa milstolpe i vår utveckling,
600 medlemmar, tidigt i januari  och troligtvis kommer vi att vara mer än 700 i
april.  Om jag skulle våga gissa så tillkommer kanske 300 medlemmar under detta
år. Ökningstakten har faktiskt stegrats. Tidigare sa vi att det sedan  starten har till-
kommit en medlem varannan dag  men nu är kurvan brantare. Det är antagligen
mycket som har påverkat vår tillväxtkurva men en stark faktor är nog alla de
underbara  fyrböcker som har publicerats sedan sent i höstas. Dessutom är alla
böckerna helt olika så att de kompletterar varandra. Tack alla författare, som samt-
liga även är medlemmar i Fyrsällskapet, för era fantastiska, underbara böcker. En
annan  faktor kanske är den härliga  långfilmen Fyren som nu äntligen har haft
premiär. Ytterligare en faktor tror jag är januarinumret av Svenska Turist-
föreningens tidning som innehöll en 10 sidors artikel om fyrar och där Fyrsäll-
skapet var nämnt flera gånger. Det har även varit ett radioinslag där man inter-
vjuade Danne Thunman om hans fyrinventering. Vi har  med andra ord  fått  en
hel del gratisreklam från alla håll och kanter vilket vi med tacksamhet tar emot.
Hoppas bara att vi kan leva  upp till allas förväntningar men det skall vi nog lyck-
as med om alla hjälper till.

Vår tillväxt medför även att vi måste organisera om lite. Vi skall på årsmötet nu
formellt välja en programkommitté på ost- och en på västkusten vilket medför att
styrelsen kan avlastas mycket av det normala  programarbetet. Då Danne nu
tyvärr vill avgå som redaktör för Blänket kommer han att ersättas av en redak-
tionskommitté. Vi  tror att det skall fungera mycket bra då man kan fördela job-
bet på flera. Det kommer säkert att  hända mer med vår organisation under året
då behoven hela tiden ökar. Vi är därför mycket  tacksamma om du ringer någon
av oss i styrelsen och säger att du exempelvis vill hjälpa till med att starta en  pro-
gramkommitté  på någon plats i vårt land. Det är enormt viktigt att vi sprider vår
verksamhet till flera orter så att vi även kan ordna möten för medlemmar som bor
utanför storstadsområdena. 

Vi arbetar även med att utöka omfattningen av vår verksamhet. En idé är att vi
skall försöka ordna en  nordisk fyrkonferens under år 2001 i Göteborg. Det kos-
tar dock en  del pengar så vårt enda  sätt att göra  det är att söka  bidrag från
Nordiska Rådet.  Vi får se om tiden räcker till och om vi  kan få tag i pengar. Vad
vi däremot vet kommer att hända är att jag som ordförande i Svenska
Fyrsällskapet har blivit inbjuden av IALA (International Association of Lighthouse
Authorities) som en av 4 huvudtalare på deras veckokonferens under maj i
Kristiansand i Norge. IALA står för alla mina kostnader. Konferensen skall handla
om vad man skall göra för att bevara världens fyrar och mitt föredrag skall ha den
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långa  titeln ” Preservation of Historic Lighthouses by alternative use seen from
the Lighthouse Societies point of view”. Det är ett fantastiskt erbjudande och en
underbar reklam för vår unga lilla förening. Konferensen kommer även att ge oss
många nya kontakter och bör också ge oss fler idéer för vårt framtida arbete med
bevarandet av svenska fyrar. Sjöfartsverket har som sina representanter anmält
Christian och Danne så styrelsen blir väl representerad på mötet.

Så vill jag framföra mitt stora varma tack till Danne och Håkan som nu slutar i
styrelsen men jag vill samtidigt nämna att de inte slipper undan så lätt då vi kom-
mer att fortsätta utnyttja deras kunskaper och hjälp. Jag vill också önska Ann-
Kristin och Magnus välkomna in i styrelsen. Sist men inte minst ett mycket, myck-
et stort Tack till er alla i styrelsen och kommittéer för det arbete som ni utfört för
Fyrsällskapet under 1999.

Årsmötet 00.03.09
Johnny Söderlund

Svenska Fyrsällskapets årsmöte hölls detta år i Göteborg. Det blev det hittills mest
välbesökta årsmötet och ungefär 50 medlemmar hade bänkat sig i Sjömans-
kyrkans trivsamma lokaler vid Stigbergstorget. Efter årsmötesförhandlingarna där
Magnus Rietz och Ann-Kristin Herrman valdes in som nya medlemmar i styrelsen
och man beslutade att årsavgifterna för år 2001 skall vara oförändrade, presente-
rade Esbjörn Hillberg den nya fyrbesökshandboken och berättade om arbetet
med att framställa denna. Alla närvarande medlemmar fick varsitt exemplar av
boken, som fick mycket beröm för layout och innehåll.

I anslutning till mötet uppvaktades också vår ordförande Esbjörn Hillberg som
skulle fylla 60 år några dagar senare. Blommor överlämnades från såväl Svenska
Fyrsällskapet som kamraterna i styrelsen och mötet förenades i ett fyrfaldigt leve
för jubilaren.

Efter mötet tog Esbjörn med oss på en spännande resa runt den svenska kus-
ten där vi fick besöka en rad fyrplatser och ta del av Esbjörns entusiasm som
innebar att man efter föredraget insåg att nästan alla fyrplatser är den mest fan-
tastiska av alla – på något sätt.

Därefter bänkade sig alla runt borden och lät sig väl smaka av ärtsoppa med
punsch – en meny som kändes helt rätt efter denna fyrexposé runt den svenska
kusten. Magnus Rietz sålde sin magnifika fyrbok och diskussionernas vågor gick
som vanligt högt. 
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På stålväg till skotska Rua Reidh
– en reserapport
Ursula Haegerström

På kartan tar allmän väg slut kanske en svensk mil innan fyren. För att vara helt
tydlig: all vägmarkering upphör! Det verkar litet bekymmersamt. Vi har kört en
bil fullastad med väskor och fyra kvinnor, som tänkt fortsätta ut till Yttre
Hebriderna och vidare i flera veckor. Det är inte tal om att ställa bilen!

Vi befinner oss alltså i nordvästra Skottland på väg mot fyren Rua Reidh, som
blickar ut mot just Yttre Hebriderna eller som det numera mindre fantasifullt heter
Western Isles.

Fyren byggdes 1910 av en kusin (David) till författaren Robert Louis Stevenson
– han med Skattkammarön. Familjen Stevenson byggde många fyrar runt de skot-
ska kusterna och detta är en av de senare. Sedan 1986 är fyren fullt automatise-
rad och fjärrstyrs från Edinburgh.

Vårt mål är fyrvaktarbostaden, numera ett av alla bed & breakfast-ställen. Just
detta drivs av Chris Barret och Fran Cree, två oerhört skotska damer som till det
yttre påminner om Släpvagnen och Fyrtornet (!) och som med iver och entusiasm
också sedan elva år anordnar fotvandringar runt fyren och dessutom längre fot-
vandringsresor till Yttre Hebridernas nordligaste ö, Lewis och till mellanön Harris.

Damer och damer förresten... Chris tillhör Dundonnel Mountain Rescue Team.
Hon är också kvalificerad livräddare och utbildad instruktör i kanot och forsrän-
ning med mer än tjugo års erfarenhet!

Månaden är september. Luften är klar. Solen lyser. Och det blåser! Metero-
logerna lovar storm. Det piggar upp. Var ska man uppleva en riktig höststorm om
inte på en klippa med utsikt över Yttre Hebriderna?!

Men först måste vi komma över hindret med den till synes icke befintliga
vägen. Vi ringer i mobilen. På en knastrande linje får vi höra att vägen är ?metal-
led?. Inga problem! Just drive straight through! Vi slår i lexikonet. Inte ens kusi-
nen som bott i England i trettio år har kört på en ”metalled road”. Men det låter
ju pålitligt. En sorts stålväg alltså?

Till vår besvikelse visar det sig vara en vanlig väg. Asfalterad. Visserligen
mycket enfilig...och den följer kustens höga klippor troget runt varje svindlande
krök och kurva. De dödsföraktande fåren som finns över hela det skotska väg-
nätet finns här också. Gärna i flock bakom en hårnålskurva. Men snart ser vi
fyren. Kritvit miniatyr i fjärran. Men den blir större: Fyrtornet är 25 meter och dess
höjd  över havet ca 40 meter.

Vinden ökar i styrka medan vi parkerar bilen. Havet är mörkt stålblått ca 20
meter ner och skummet blåser av vågtopparna som raka vita streck. Att ta sig till
dörren till fyrvaktarhuset är ett rent äventyr. En utmaning som Göran Kropp skul-
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le gillat. Medan vi kämpar med bagaget så hänger Fran tvätt utanför fyren!
Klädnyporna far som projektiler. Nästa morgon är rätt många plagg borta.

Dessutom får betydelsen ”free range chickens” dvs frigående höns en helt
annan betydelse när man sett fyrens höns gripas av en vindil, flyga tilltufsade i
vinden för att landa och lugnt picka vidare! Friflygande höns lägger kanske inte
mer ägg men de har definitivt ett mer spännande liv.

Till slut står vi i den långsmala hallen och pustar. Vi har bokat ett gemensamt
rum och tagit med oss middag. Det finns ett kök där man kan laga sin egen mat
och innan vi visste vilken utmärkt kock Fran var så kändes det säkrast att veta att
man hade något att stoppa i sig. Det går inte att bara pila ut till närmaste pub och
fixa käk.

Däremot ”pilar” vi ner på kullerstensstranden och plockar så mycket klotrun-
da, perfekta stenar att vi knappast kommer upp för klipporna igen. Och när vi
gjort oss av med barlasten i vårt rum fortsätter vi, väl påklädda och nedhukade,
ut på de ljungtäckta vidderna och njuter av det mäktiga stormskådespelet. Valar,
sälar och delfiner som man ska kunna se har gömt sig i havsdjupet. Men havs-
sulor har suveräna flyguppvisningar.

På kvällen sitter vi framför den öppna brasan i trevligt nedsuttna soffor till-
sammans med hundar och vindrickande värdinnor och pratar om livet. Själva har
de inte behövt ingripa och rädda båtbesättningar i sjönöd men 1944 missade ett
fartyg i snöstorm infarten till Loch Ewe och gick på grund i Black Bay. Av dryga
sjuttio sjömän överlevde femton tack vare de dåvarande fyrvaktarna.
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Innan vi går och lägger oss söker vi lä bakom fyrtornet. Vi står med ryggen
mot den vita väggen och stirrar upp i den kristallklara, stjärngnistrande natthim-
len. Man ser nästan inte den blåa fonden för alla stjärnor. Fyrljuset sveper runt,
synligt 24 sjömil från kusten. Four flashes every fifteen seconds.

Fyren ligger på samma breddgrader som Sibirien och Hudson Bay men
Golfströmmen mildrar kylan. Så till den vilda grad att det faktiskt finns möjlig-
heter för tropisk vegetation i dalarna några mil inåt landet. I morgon ska vi stan-
na till vid en särskilt berömd trädgård,  Inverewe Gardens, innan vi tar färjan från
Ullapool till Stornoway på Lewis.

Mot fyren på Butt of Lewis, inte långt från Port of Ness. Där ska det blåsa ännu
mer...

Mer information om Rua Reidh (som ibland heter Ruba Reidh eller Rhubn´Re
beroende på karta):
E-post: ruareidh@netcomuk.co.uk
Webb: http://www.scotland-info.co.uk/ruareidh.htm

Måseskärs Millenniumblink
Sven Hellestam

– ”För tusan, Sven, tror du inte att det går att tända fyren på nyårsnatten!”, säger
Leif och ser lurig ut.

Det är en underbar sensommardag i september. Jag och Leif Lehmann,
”Räddaren af Måseskär”, håller på med det sista målningsarbetet för säsongen. Vi
sitter i köket i fyrvaktarbostaden och tar en välförtjänt paus i målningen. 

– ”Kan vi bara få tillstånd av Sjöfartsverket, så måste det gå att tända den en
stund för att blinka in det nya millenniumet.”

– ”OK, fixar Du tillståndet, så ska jag försöka få igång fyren.”
Jag hade studerat det gamla lanterninurverket ganska noga och konstaterat att

det var ganska enkla reparationer att göra. Det är tillverkat i Paris år 1887 och ser
ut att vara helt i originalskick. Det går knappast att märka något slitage.
Fascinerande med tanke på hur många miljoner varv det har snurrat under sin
tjänstgöring. Wiren till lodet hade rostat av och delar av lodet, som består av flera
lösa vikter, hade försvunnit. Med en vev på urverket, fick fyrvaktaren hissa upp
lodet var fjärde timme för att hålla fyren snurrande. 

Med en relativt enkel insats så skulle det väl gå att få snurr på det igen. Det är
nästan 40 år sedan det användes senast. Fyrmästaren Karl-Ivar Holm,  har berät-
tat att den elektriska motordriften togs i bruk i början på 60-talet. Motorn sitter
kvar men gummikopplingen har torkat ihop och kabelanslutningen är avklippt.

Lampan då? Den släcktes i maj 1978 och inför den då stundande rivningen så
klipptes alla elkablar av och revs delvis bort. Av okänd anledning så har en pro-
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visorisk koppling gjorts med en vanlig sladd upp till lampsockeln och en stick-
kontakt i ena änden. Vid ett tidigare tillfälle hade jag hittat en stor 300 watts glöd-
lampa i ett skåp i fyrhuset och det var ju lätt att antaga att det var en lampa till
fyren. För att prova lampan drog vi en förlängningssladd från oljeboden bredvid
fyren och upp till fyrlampan. Skruvade i den stora glödlampan, satte i kontakten

– JAA, den lyser!
Under hösten kunde jag utföra reparationerna av urverket så att vi kunde prov-

köra. Jag hade funderat mycket på hur det gick till att starta och stoppa själva
rotationen. Det finns inget manöverdon  för detta. Bra att Karl-Ivar minns. Det var
så enkelt som att sticka in en stång i öglan till lodet när det är högst upp och
sedan låta det sjunka ner till överkanten av röret som lodet hänger i så att det
stoppar mot kanten.

Hos en smed beställde jag nya vikter till lodet. Leif hade fått reda på av fyro-
raklet Esbjörn, att lodet ska väga 114,7 kg (hur fasen han nu kan veta det). Men,
orakler är inte orakler om dom har fel, så det litade jag på. Med lite mätning och
räkning kom jag fram till att det behövdes ca 5 st nya vikter a 4,5 kg för att
komma upp till den önskade vikten. Vikten bestämmer ju tidsfaktorn i fyrkarak-
tären och ambitionen var att få den så exakt som möjligt. Annars kan man ge sig
tusan på att det är någon Käringöbo som skulle se skillnaden om den gick för
fort eller långsamt.

Leifs sonderingar för tillståndet gick trögt. Vår uppfattning var att det skulle
sanktioneras av Sjöfartsverket och införas i UFS. Ingen sanktionering gick att få
utan det lutade mer mot att inofficiellt
”tända en kort stund”. 

Goa kompisar är ju bra att ha. En sådan
med journalistkontakter tyckte att det defi-
nitivt var en stor och bra nyhet att
Måseskärs gamla fyr ska blinka in det nya
millenniumet. Plötsligt så var våra planer
helt officiella genom att Göteborgs Posten
hade en fin artikel på förstasidan på nyårs-
afton. Leif fick snabbt ett muntligt löfte
från Sjöfartsverket att det var OK att ”tända
ett par minuter” och jag kände förvänt-
ningarna stiga. Hela Käringöbefolkningen
skulle stå ute på väster vid tolvslaget och
se den gamla ”Heidenstammaren” blinka
igen. 
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På nyårsaftons morgon ringer Leif och säger: ”Jag har precis pratat med Karl-
Ivar, och han säger att det ska vara en 1000 watts lampa i fyren”. Just då insåg
jag att min tanke från första gången vi tände lampan var helt rätt, den såg lite blek
ut.

Jag och svåger Per-Inge, tog direkt båten ut till Måseskär för att leta efter en
1000 wattare och längst in i det gamla skåpet i fyrhuset låg där en. Och den fun-
gerade! Jisses vilken skillnad, vilket sken! Men vad fasen, varför slocknade den?
Paniken högg tag i mig. Då visar det sig att automatsäkringen i oljeboden inte
klarar 1000 watt! Fram med mer förlängningssladd och koppla till elcentralen
istället och se, då funkar det.

På kvällen kommer dimma drivande från väster. Ska det nu falla på det? Jag
och vår australiska utbytesstudent, Leanne, åker ut vid 21-tiden och kan nätt och
jämt leta oss ut den knappa sjömilen från Käringön. Leanne hjälper mig att kali-
brera rotationshastigheten så att lanterninen roterar ett varv på två minuter.

Leif och hustru Britta, har ätit nyårssupé i fyrvaktarbostaden, satt champagnen
på kylning och klockan 23 lättar dimman så att Käringön blir synlig igen. Allt är
klart!  Tio minuter i tolv släpper jag lodet och klockan 00.00.00 sticker jag i kon-
takten. Måseskärs fyr lyser igen! I några minuter får ljusknippena svepa över hori-
sonten igen. Ett slutlig bekräftelse på att Leif lyckats i sitt uppdrag – att rädda
Måseskärs fyr.

Utklippans fyr
Johnny Apell och  Arne Aronzon 

Utklippornas isolerade läge långt ute i havet samt det faktum att öarna är omgiv-
na av ett farligt och grunduppfyllt område har säkert orsakat att det långt tillba-
ka i tiden funnits starka önskemål att inte minst nattetid utmärka ögruppens läge.
På de allra tidigaste kända skisserna över Utklippan finner man också anteck-
ningar om stångmärken och liknande orienteringsmärken som sjöfarare av olika
slag har rest. Den tidigaste officiella anteckningen om en fyranordning på
Utklippan härrör från en före detta lotsdirektör Verner von Rosenfeldt år 1696.

I och med flottans etablering i den nyanlagda staden Karlskrona 1680 ökade
också marinens intresse för Utklipporna. 1684 upprättade fortifikationsofficeren
Carl M. Stuart  en karta över Utklippan. De stänger som där har inritats utmärker
i de flesta fall grund och fiskeområden.           

Trots ett påfallande lokalt intresse för en fyr på Utklippan gjordes ändå inga
reella framsteg i detta avseende under större delen av 1700-talet. Amiraler och
många andra nötte flitigt gåspennan i skrivelser till Kungl. Majestät med böner om
en fyr på Utklippan. Lika flitigt möttes de av motargument av typen:” Vid krigs-
tillstånd kan fienden ha god hjälp av våra fyrar och det är ej önskvärt.” 
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På 1760-talet var det istället Ölands Södra Udde som behövde fyr. Och när
denna väl var byggd hette motargumentet att en fyr på Utklippan skulle skapa
stor förväxlingsrisk – och därmed skulle ett nytt faromoment uppstå i dessa far-
vatten.

1789 blev ett märkesår. Gustav III:s krig mot Ryssland orsakade en livlig trafik
till och från flotthamnen i Karlskrona. Amiral C.A. Ehrenswärd insåg faran med
mörka Utklippor och beordrade en VIPPFYR på Utklippan. En vippfyr slits hårt
och kräver mycket arbete i underhåll och drift. Ehrenswärds vippfyr försumma-
des snart och därmed blev den obrukbar.

Ett nytt krig, 1808 – 1809, satte åter fart på vippfyrningen på Utklippan men
det dröjde inte länge förrän oenighet beträffande ansvaret för fyrens skötsel blev
även den nyrestaurerade vippfyrens fall i dubbel bemärkelse.

Amiral Puke lät uppföra ett par öppna kolfyrar 1812 men också dessa förföll
snart efter diverse myndighetsträtor. Flottan och lotsar i Karlskrona pennfäktade
mot handelssjöfartens företrädare och lotsmyndigheten  i Stockholm.

1836 kommer äntligen direktiv från det kungliga majestätet om uppförande av
en fyr på Södra Skäret av Utklipporna. Ritningar till fyrbyggnad med signaltorn i
diagonala hörn till en kvadratisk försvarsbyggnad, en donjon, upprättades av löjt-
nant J. Byström i Mekaniska Kåren. Idén med en befäst fyr var något alldeles spe-
ciellt och torde ha få direkta motsvarigheter i världen.

Arbetena påbörjades 1840 och fyren överlämnades i färdigt skick två år sena-
re. Arbetet pågick i omgångar och sysselsatte ca 40 man. Som en kuriositet kan
nämnas att man använde väderkvarnar bland annat till sågningsarbetena. I det
ena tornet inrättades en optisk telegraf för signalering med Karlskrona. Några sär-
skilt intressanta meddelanden lär aldrig ha utväxlats. Det handlade mest om far-
tygspassager och väder och vind.

I donjonen förlades 20 man som till sitt försvar hade fyra kanoner. Mycket skju-
tande blev det inte och 1884 packade militären ihop sina pinaler och flyttade i
land. I dimma och mulet väder måste en fyrplats föra lite oväsen och de första
åren sköttes detta med hjälp av en malmklocka på donjonens tak. Nattsömnen
för fyrbetjäning och manskap förbättrades säkert avsevärt när klockan fick bo i
en liten klockstapel i riktning mot Lagehall, trettio år senare. Strax före sekelskif-
tet byttes klockan ut mot två signalkanoner av vilka den ena fortfarande står kvar
på Lagehall. Två skott/minut var karaktären. 1927 kom till slut tyfonen på plats
och även om ”Utklippan Blues” ibland kunde kännas litet påfrestande nattetid så
kunde man ändå somna till den om man inte var alltför lättstörd.

Fyren har genomgått flera utvecklingssteg. Det stora lyftet skedde 1870.
Ovanpå det gamla fyrtornet restes då den typiska järnkonstruktionen som bär
överfyringenjör Gustav von Heidenstams kännemärke. Den ökade fyrhöjden till-
sammans med den nya franska linsapparaten gav fyren en väsentligt ökad lys-
vidd.

Nästa steg var den elektrifiering som successivt infördes 1945 – 1948 och i
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detta skick fungerar fyren med smärre förändringar ännu i dag. Men även stora
fyrar släcks och Utklippans framtid är oviss.

Hur många människor fanns då som mest härute? Ja – för själva fyren räkna-
des en fyrmästare, en förste fyrvaktare och två fyrvaktare. Tillsammans med sina
familjer, inalles ca. 15 personer, bodde de i de nu kvarstående gula husen, upp-
förda kring sekelskiftet. Fyrmästarebostaden byggdes under sista världskriget.

Man levde ganska isolerat och hade därför kor, får, grisar, höns, gäss och
ankor. Och man hade en inhägnad köksträdgård för blommor och grönsaker
strax norr om fyren.

1972 var det dags för fyrpersonalen att packa ihop och flytta iland. Fyren auto-
matiserades och styrs numera via mobiltelefon från Norrköping. Kvar på Ut-
klippan finns bara en tillsyningsman, Gunnar Månsson, som under sommarmå-
naderna vistas på ön. Månsson sköter om gästhamnen, underhållet på ön samt de
flesta av persontransporterna till och från Utklippan.

Några tekniska data om fyren:
Fyrhöjd:   30 m över havet
Lysvidd:   23 M, 1M = 1distansminut
Karaktär:  Fl 15s, ett blixtljus/15 s

Huvudfyren består idag av ett ”paket” med fyra roterande spotlights à 35W
med 4° ljusöppning som sveper horisonten runt fyra varv per minut vilket ger den
angivna fyrkaraktären. Till dessa spotlights finns en reservuppsättning som kan
sättas in vid glödtrådsbrott och liknande fel. Vid elavbrott finns en reservfyr som
går in i stället för huvudfyren. Den är också förberedd för drift från solceller och
vindgenerator. Reservfyrens ljuskälla är en 10,5V/10W lampa med åtta linser av
plast runt om. Plastlinserna sitter på en vertikal cylinder runt lampan. Cylindern
roterar med 1/2 varv per minut, vilket också det ger Fl 15 s. Bifyren, som har
karaktären Iso 4s, består av en lampa 60W/10W. 10W-glödtråden är reservlampa.
Linssystemet består av glasprismor samt röd- och grönfärgade ljusfilter för sek-
torindelningen som bl.a. anger inseglingsrännorna till Utklippan.

Sjöfartsverket som äger sjökabeln som förser Utklippan med elenergi har avi-
serat, att om kabeln havererar är man inte intresserad av att reparera den. Fyren
kommer då att byggas om till drift från solceller och vindgenerator.

Idag när sjöfarten och även fritidsbåtarna har tillgång till GPS, Global Position
System, radar och annan elektronisk utrustning har fyrarna huvudsakligen spelat
ut sin roll. Sändarna för radiopejling har plockats ned och mistlurarna har tystnat.
Endast de små inseglingsfyrarna kommer kanske att finnas kvar i framtiden.

Innan elektrifieringen kom utgjordes fyrens ljuskälla av en fotogenbrännare
runt vilken en linsapparat cirkulerade med hjälp av ett mekaniskt lod. Delar av
lodet finns fortfarande kvar. En uppdragning av lodet räckte tre timmar. En foto-
genpåfyllning räckte däremot hela natten, till och med två nätter under sommar-
tid. Själva fyrljuset erhölls från en strumplampa i vilken den under tryck förgasa-
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de fotogenen förbrändes. Eftersom detta gav en del förbränningsrester i form av
sot krävdes en stunds rengöring varje morgon av brännaren och fyrlinserna.
Själva fyrlinsen täcktes under dagtid av en duk för att förhindra att solen skulle
använda linserna som brännglas och sätta eld på fyrhuset. Efter elektrifieringen
räckte det med att linserna roterade även under dagtid för att förhindra bränn-
glaseffekten. 

Under vakterna uppehöll sig personalen i vaktrummet i fyrhuset. Som ett
kuriosum kan nämnas att räcket på den utvändiga bryggan mellan vaktlokalen
och fyrtrappan kom till efter det att fyren automatiserades.

Utklippan var tidigare även utrustad med en radiofyr som sände på långvåg
med signaturen UK. Med hjälp av radiopejling till minst två olika sådana radiofy-
rar kunde fartygen bestämma sin position. DECCA-systemet med sin automatiska
positionsbestämning gjorde så småningom radiofyrarna omoderna och överflödi-
ga. Radiofyren avvecklades under 1980-talet. Antennerna är borttagna, men där-
emot finns fortfarande både den första, gamla sändaren och den senaste kvar i
fyrbyggnaden. Snart är också DECCA-systemet avvecklat och ersatt av GPS, ett
satellitbaserat navigationssystem med hög noggrannhet. DECCA-systemet stängs
den 31 december 1999.

Under 1960-talet hade man VHF-radio, men tidigare användes kortvågsradio
för förbindelse till land och eventuellt fartyg. Telefonkabeln till land kom vid
tiden för andra världskriget. Det var en eller två linjer i denna sjökabel, och man
fick samsas om dessa. Kopplingen sköttes manuellt i en telefonväxel på Inlängan.
Mellan lägenheterna fanns lokaltelefon, vilket man fortfarande kan se spår av.
Något år innan Utklippan automatiserades och avfolkades, monterades en auto-
matisk telefonväxel i fyren.

Den första mistsignalen på Utklippan var som tidigare angivits en malmklocka.
Senare kom två signalkanoner av vilka en fortfarande står kvar på Lagehall.
Därefter började man använda tryckluftsdrivna signaldon. En råoljemotor stod för
komprimeringen av luften. Till sist kom den elektriska nautofonen. Denna sitter
fortfarande uppe på fyrens norra torn, men är tagen ur drift. Det automatiska
mistsignalsystemet baserades på att en ljusstråle sändes ut från fyren och om luf-
ten då innehöll tillräckligt med dimpartiklar så reflekterades tillräckligt med ljus
för att en mottagarenhet strax intill ljussändaren skulle starta nautofonen.
Systemet hade bara det lilla felet att ljusstrålen gick ut över den västra piren där
servicebåtar med tillräckligt hög mast ibland lägger till. Och att det var en mast
och inte dimpartiklar som reflekterade ljuset – det kunde ju inte mottagarenheten
veta. Därför kunde man ibland få avnjuta ”Utklippan Blues” i strålande klart
väder.

Den sprängda hamnen tillkom strax innan och under andra världskriget som
nödhamn för fiskarena. Den byggdes som nödhjälpsarbete med hjälp av AK,
Arbetskommissionen – en tidigare form av Arbetsmarknadsstyrelsen, liksom
många andra fiskehamnar runt Blekinge under denna tid.
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Sjöhävningsluckorna, stormportarna, till hamnen har inte varit i drift sedan i
början på 50-talet. Orsaken är att det kanske litet väl ofta brast i ansvarskänsla
hos de som i dåligt väder hade gått in i hamnen och stängt porten på vindsidan.
Sedan gick man alltför ofta ut ur hamnen genom den öppna porten på läsidan
och lät den stängda porten bli någon annans bekymmer. Vilket det också blev.
Fyrmästaren fick ovett för oskicket och lovade att förhållandet inte skulle uppre-
pas. Sedan dess har kättingarna till luckorna varit kapade.

Efter anläggandet av hamnen kvarstod några byggnader i vilka fiskarena huse-
rade nattetid. Men det blev nog litet si och så med hygien och städning av husen.
Så en vacker vårdag när fyrmästaren brände fjolårsgräset på Norraskär råkade
gräsbranden oturligt nog gå ur kontroll och därmed försvann de fasta byggna-
derna på Norraskär.

För att sköta fyren behövdes fyra personer, en fyrmästare, en förste fyrvakta-
re, och två fyrvaktare. Man höll strikt på titulaturen under tidigare år och fram till
ca 1960 brukades normalt tjänsteuniform. Fyrpersonalen var aldrig mantalskriven
på Utklippan, utan man hade ordinarie bostäder iland. Omkring andra världskri-
get, när det började att bli vanligare med semester och fridagar, behövdes det
extra fyrbiträden. Då byggdes den nya fyrmästarebostaden och därmed blev en
lägenhet ledig för avbytarpersonalen. För sina tjänstebostäder fick man betala
både hyra och ström. Strömmen kostade 1971 450:-/år.
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Till uppvärmning av bostäderna användes ved och koks. Ved fick man till-
räckligt genom att plocka på stränderna. Det var alltid någon däckslast med tim-
mer eller plank som gick överbord i dåligt väder. Koks däremot fick man inhand-
la från land. Postgången skedde via postbox i Karlskrona, dit man åkte cirka en
gång i veckan. Färskvatten erhölls från tre brunnar på Södra skäret och en källa
på Norra skäret. Sophanteringen var inte så besvärande under tidigare år.
Brännbart material brändes i spisen. Resten, plåtburkar m.m., gick till den lilla
lokala sophögen. Toaletterna, utedassen, tömdes helt enkelt över piren under
frånlandsvind. 

Lite odlingar hade man i form av en köksträdgård som man fick inhägna från
de frigående husdjuren. Några större djurbesättningar var det inte tal om – det
fanns helt enkelt inte bete på de kala klipporna. Den siste fyrmästaren hade en
bagge som sällskapsdjur. Baggen var ofta med ända upp i fyren vid vakterna!
Arbetstiden var fyra timmar per vardag och dessutom tillkom vakter på tre tim-
mar, fördelade runt dygnet. Under dagtid hade fyrmästaren ingen vakt.

Under vakten skulle fyren skötas om det var mörkt. Dessutom hade man som
bisyssla att rapportera vädret till SMHI var tredje timma. SMHI:s närmaste kontor
på F17, Kallinge, ringde då ut för att få rapporten. För denna bisyssla fick man
extra betalt av SMHI. Fyrmästaren fick något större ersättning än de övriga men
hade i gengäld skyldigheten att föra sammanställningslistorna över rapporterna.
Detta skötte han vanligtvis under vakterna på nätterna. Det man rapporterade till
SMHI var temperatur, luftfuktighet, vindhastighet, vindriktning, sikt, regn eller
dimma etc. samt moln och molnhöjd.

Ofta var det värnpliktig personal som tog emot rapporterna i Kallinge. Det
kunde då hända att man på Utklippan satt ute i strålande solsken och drack kaffe
och samtidigt fick höra på sjörapporten att det var regn enbart över Utklippan i
södra Sverige. Utöver dessa arbetsuppgifter skulle även fyrpersonalen vara till-
gänglig för sjöräddningsuppdrag och för detta uppbar man också ett mindre arvo-
de.

Eftersom det var ganska mycket fritid mellan vakterna kunde man bedriva ett
ganska intensivt fiske. Fisken såldes antingen i Karlskrona eller kunde man köra
ut till den passerande yrkessjöfarten där man sålde eller bytte till andra attrakti-
vare varor i flaskor eller små lätta paket. Myndighetspåfund som motbok, tobaks-
monopol eller systembolag fungerade på den tiden ofta allt sämre ju längre
avståndet blev till residensstaden.

Dessutom bedrev man sjöfågeljakt, både till husbehov och till försäljning. Och
även här hade statens  inskränkningar i form av jaktstadgan med kontroll av jak-
ten under olika årstider knappast någon hundraprocentig genomslagskraft.
Statstjänstemän anmälde ogärna varandra! Tullverkets båtar gick heller inte så fort
– det var minst en halvtimmas förvarningstid innan de kom fram till Utklippan. 

Ornitologerna har bedrivit ringmärkning på Utklippan sedan slutet av 50-talet.
När fyren automatiserades, övertog ornitologerna en av bostäderna efter fyrper-
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sonalen. Under vår- och höstsäsongen har ornitologerna ständig bemanning av
fågelstationen.  

I fyrmästarebostaden huserar idag Svenska Kryssarklubbens Blekingekrets.
Kretsen håller under större delen av sommarsäsongen huset öppet för gästande
båtmänniskor. Utklippan ägs i dag av Statens Fastighetsverk. Ett undantag utgör
själva fyrhuset som tillhör Sjöfartsverket.

Utklippan har genom tiderna sett åtskilliga fartyg bli vrak på sina skär och
stränder. De senaste förlisningarna har drabbat fritidsbåtar – en skuta på 60-talet
och en mindre fritidsbåt på 90-talet. Inga liv har lyckligtvis därvid gått till spillo
även om båtarna blivit vrak. Men fortfarande flyter då och då mindre vrakdelar
iland och påminner om gångna tider.

Dessa anteckningar om Utklippans historia är sammanställda av Johnny Apell
och Arne Aronzon. Kryssarklubben har en planschutställning på vinden i fyr-
mästarebostaden med bilder, teckningar och den text som dessa blad börjar med.
Denna del är Arne Aronzon ansvarig för.

Den senare delen av denna framställning är sammanställd av Johnny Apell
efter intervjuer av personer med anknytning till Utklippan, särskilt då den siste
fyrmästaren Karl Albert Karlsson, Aspö.

En liten fyrmästarekavalkad från Hanö
Ove Johnsson

Hur såg det ut på Hanö när dess allra förste fyrmästare Mathias Petersson
Kronsjö, född i Lösens församling i Blekinge 1834, gjorde strandhugg där 1869?
Jo, man kan ju alltid blicka tillbaka. De allra första fiskarefamiljerna hade då eta-
blerat sig där och man kunde tala om åretruntboende på den trolska ön. Trolska
ön??? Ja, visst var den trolsk. Öns ärkespöke Åbedagubben som med jämna mel-
lanrum kunde förvandla sig till en drake och varje natt färdas mellan ön och
Tärnö härjade säkert vilt bland klipporna och öns fåtaliga bofasta gick nog inte i
onödan ut efter mörkrets inbrott.

Nåväl, den här artikeln skulle ju handla om öns många fyrmästare och inte om
dess andeväsen så tillåt mig genast byta ämne. När Mathias Petersson Kronsjö
med hustru tog Hanö fyr i besittning hade de sin sexårige gosse Oskar med sig.
Han skulle med tiden bli något stort. Oskar Kronsjö hade nämligen stor fallenhet
för prästkallet och redan som skolgosse ute på Hanö började han predika för
fåren där ute på klipporna. Han hade sin väg utstakad och efter slutad skolgång
på ön bar det mot fastlandet där han förkovrade sig. Omsider blev han prästvigd
i Lund och under hela 46 år verkade han som kyrkoherde i Jämshög. På sin tid
räknades han som Lunds stifts  främste klerikale vältalare och det var inte litet
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det. Oskar Kronsjö gick ur tiden 1949, 86 år gammal. En sällsport fin prästgärning
var då tillända. 

Oskar Kronsjö hade två systrar, nämligen Adéle och Hildegard. Adéle blev gift
med Hanös skollärare Bengt Jönsson. Hon var förresten själv lärarinna på ön.
Hildegard blev gift med den hanöitiske fyrmästaren Carl Abrosius Hörlin som var
född i Varberg. Jag återkommer till honom senare.

När den omutligt pliktmedvetne fyrmästaren Mathias Petersson Kronsjö gick i
pension 1899 var det en ganska naturlig sak att han efterträddes av sin fyrvakta-
re Axel Emil Rundqvist som föddes 1841 i Karlshamn. Eftersom Axel Emil
Rundqvist var ganska till åren kommen när han blev fyrmästare blev hans år inte
många som fyrchef på ön. Men han var trofast och nitisk i sin tjänst. Givetvis
minns jag honom inte men jag har sett honom på bilder. Däremot minns jag hans
dotter Ingeborg, en liten spröd och silvervit dam som var gift med lantbrevbära-
ren Per Nilsson i Hörvik i hans andra gifte.

Hanös allra första fyr var som så många vet anbringad på fyrmästarehusets tak
och där tjänade den havets folk fram till år 1906 då öns nuvarande fyr togs i bruk.
Det var något av nationalfest på ön när den tändes. Hela Hanö var på fötter och
den fyrmästare som tjänstgjorde då var Rundqvists efterträdare Karl Gustaf Dahl
som var född i Dörby i Kalmar län. Hans son Otto var en tid fyrvaktare på ön.
Det kan även nämnas att Karl Gustaf Dahls båda döttrar Anna och Evy gifte sig
med Hanöfiskare. Anna gifte sig med Fridolf Nordgren och Evy med hans kusin
William Nordgren.

När Karl Gustaf Dahl gick i pension blev det Carl Ambrosius Hörlins tur att
axla fyrmästarens mantel. Han kallades allmänt för Brosse, en förkortning av hans
långa förnamn Ambrosius. Brosse har lämnat ett bestående minne efter sig. 1916
planterade han ett oxelträd halvvägs upp mot fyren. Detta gjorde han av två
anledningar, dels för att det året föddes hans dotter Svea, dels därför att Brosse
ville ha trädet till vägmärke när det var tät dimma och när ett djupt snötäcke
kunde förinta stigen upp till fyren.

Carl Ambrosius Hörlin var en mycket omtyckt fyrmästare på Hanö och precis
detsamma kan sägas om hans efterträdare Gustaf Hammarqvist som tog vid 1935.
Han är förresten den förste fyrmästaren på Hanö som jag minns personligen, en
jovialisk och trevlig man som vitklädd som en engelsk amiral stod där ute på
klipporna under ljuvlig sommartid. Innan han kom till Hanö hade han under
många ensliga år varit fyrmästare på Utklippan. Där fick han vara med om en svår
tragedi när han och fyrmästaren Lagervall samt fyrbiträdet Ohlsson skulle ut och
vittja garn. Fyrbiträdet Ohlsson drunknade i den höga sjön, en händelse som
säkert aldrig glömdes av varesig Hammarqvist eller Lagervall.

1948 hade Gustaf Hammarqvist gjort sitt på Hanö. Carl Casparsson kom i hans
ställe. Jag minns honom väl. På den tiden hade jag inte påbörjat min frilands-
verksamhet som skribent men väl när hans efterträdare Sten Krall blev öns fyr-
mästare. Sten Krall var vänligheten själv. Under alla mina Hanöbesök var det för
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mig en självklar sak att ta mig upp till fyren för givande pratstunder med fyr-
mästare Krall. Han var öppen och tillgänglig. Sällsam frid över hans minne. Efter
honom kom fyrmästarna Gustaf Svensson och N. Kårström. Jag träffade dem flyk-
tigt då och då. Öns sista fyrmästare kom att bli Carl Hammarqvist, son till Gustaf
Hammarqvist. När fyren automatiserades år 1980 fick Carl ge sig iväg. Men då var
han i alla fall 63 år och ganska nära pensionsavgången.

Det här skulle egentligen bara handla om öns fyrmästare genom tiderna. Jag
kan dock inte underlåta att också nämna en och annan fyrvaktare. Carl
Hammarqvists bror Nils var fyrvaktare i många år på ön. En annan fyrvaktare som
jag gärna minns är Torsten Eriksson. Både Nils H. Och Torsten E. har helt nyli-
gen gått ur tiden, två hedersmän som var lätta att få kontakt med. Jag bevarar
dem i vördsamt minne.

Jag måste också få nämna några fyrbiträden och det måste bli sådana som var
infödda Hanöbor. Henning Nordgren, Albin Johansson och Allan Nilsson t.ex.
Henning var en stor filosof, fåordig och lågmäld. Albin var en mjuk och spets-
fundig man medan Allan var en finstämd humorist. Henning Nordgren och Albin
Johansson har gått ur tiden, Allan Nilsson lever ännu i sitt 83:e levnadsår.

Hanö fyr firar i skrivande stund, 1999, sina 130 år. Ända fram till 1939 bodde
fyrvaktaren i samma hus som fyrmästaren. Han hade en liten kammare där. 1939
byggdes fyrvaktarehuset och det firar alltså 1999, 60 år. När fyren automatisera-
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des 1980 intogs fyrvaktarehusets ena del av de på ön boende väderleksobserva-
törerna. Den andra halvan disponeras av öns jakträttsinnehavare. Fyrmästarehuset
inköptes av lotsen Rickard Åhman, Karlshamn. Han dog för något år sedan och
huset ägs nu av hans familj.

Vilken av Hanös fyrmästare blev mest legendarisk? Jag tror och gissar på den
förste Mathias Petersson Kronsjö. När han gick i pension 1899 flyttade  han till
Hörvik där han dog 84 år gammal 1918. Han bar ett långt, vitt skägg. Han ansågs
som ett biologiskt under ty vid sin död hade han alla sin egna tänder i behåll.
Mathias Petersson Kronsjö och hans efterträdare Axel Emil Rundqvist sover i
samma kvarter på Mjällby kyrkogård. Gärna står jag vid deras gravar och medi-
terar ty de var två hedersmän i sjöfartens stränga tjänst.  

Ett år på Örskär
Björn Sjöstedt

Innan jag börjar berätta minnen från en av de fyrplatser där jag bodde som barn
är det kanske på sin plats att jag presenterar mig själv med några ord.

Jag heter Björn Sjöstedt och föddes i Öregrund 1942. Båda mina föräldrar till-
hör lots- och fyrsläkter. Pappa Vincent föddes på Bjuröklubb där hans farfarsfar,
farfar och far varit fyrmästare. Pappas äldre bror Åke blev lotsförman där och var
också fyrmästare några år.

Mamma  Olga är dotter till Karl Borgström, fyrmästare på Finngrundet 1919-
39. Hennes morfar, J.E. Holmgren, var fyrvaktare på Björn.  Härtill kan jag lägga
ett antal farbröder, bröder och kusiner till mina föräldrar som arbetat inom lots-
och fyrväsendet.

Som barn bodde jag på tre fyrplatser: Örskär, Gotska Sandön och Nidingen.
Under min studietid sommarjobbade jag som extraman främst på Nidingen men
också på Tistlarna.

I början av juni 1948 flyttade jag med mina föräldrar, Olga och Vincent Sjöstedt,
och två syskon till Örskär. Pappa hade arbetat på Grundkallen i 15 år med avbrott
för krigsåren då fyrskeppet var indraget. Man kan förstå att han ville vara till-
sammans med sin familj och eftersom vi bodde i Öregrund, där också mina mor-
föräldrar fanns, föll det sig antagligen naturligt att det blev Örskär. Vistelsen på
Örskär blev inte lång, exakt på dagen ett år.

Jag hade nyss fyllt sex år då vi kom till Örskär. Min syster Pia fyllde fem år i
december och lillebror Alf blev tre i augusti. De minnen jag har från Örskär är
alltså ett barns minnen. Vissa saker minns jag mycket väl, annat inte alls.

Fyrmästaren hette Nordkvist, en äldre man som bodde med sin fru i det röda
fyrmästarhuset. 

Förste fyrvaktaren hette Rickard Nilsson, "Örskärsnisse" kallad. Hans fru hette
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Hulda och var barnfödd på Örskär. De hade inga barn men det bodde en finsk
flicka hos dem. Hon hette Kajla och var jämnårig med mig. Dessutom hade
Nilssons en hemhjälp vid namn Gunda. Jag minns henne nästan alltid bärande på
två hinkar. Antingen hade hon varit i lagårn och mjölkat eller också bar hon in
vatten eller ut slask. 

Sommartid fanns det andra människor på ön men jag minns bara Arne
Ringström. Han var konstnär och vi har fortfarande ett verk av honom, en pas-
telltavla föreställande fyren på Örskär. Pappa fick tavlan som tack för att han laga-
de Ringströms utombordsmotor. Jo, det fanns ännu en sommarkonstnär på ön.
Jag tror han hette Ökvist. Han fotograferade mamma sittande på trappan till
bostaden och sedan målade han hennes porträtt efter fotot.

Nilssons bodde i den östra lägenheten i det stora, vita stenhuset, vi bodde i
den västra. Vi hade tre rum och kök. Köket vette mot norr och till höger fanns
pappas lilla krypin, ett rum som värmdes av en täljstenskamin. I rummet hade
han också sin radioanläggning. Pappa hade varit fyrvaktare-telegrafist på
Grundkallen och var radioamatör. Utmed västra gaveln fanns två större rum. Det
som låg innanför köket användes som sovrum. Det andra rummet var finrum och
jag minns aldrig att vi vistades där. Förmodligen stod det oeldat på vintern. Huset
saknade alla moderna bekvämligheter. Det fanns varken, el, vatten, avlopp eller
centralvärme. Till belysning använde vi fotogenlampor och i köket en lampa med
glödstrumpa. En gång, när pappa skulle fylla på sprit i taklampan i köket, tog det
eld och jag minns ännu hur flammorna  slog upp.

Jag kan inte minnas att vi någonsin gick på besök hos varandra. Jag var inne
i fyrmästarens kök vid ett par tillfällen. En gång satt fru Nordkvist och kärnade
smör i en gammaldags kärna, ett smalt, högt träkärl med en stöt. Vid ett annat till-
fälle fanns där en ung man som målade köksluckorna. Jag minns hur han hade
rullat en tygtrasa till en liten rulle som han drog, snarare rullade, över den nymå-
lade ytan för att det skulle se ut som ådring. Färgen var smutsigt gul-brun. Någon
gång måste jag ha varit inne hos Nilssons för jag kan se Hulda Nilsson kärna smör
i en modern kärna. Hon satt på en liten bänk och vevade runt en stor, blank kit-
tel. Jag kan också minnas separatorn, mycket intressant med alla sina rör och alla
små "trattar" som kom fram när den var sönderplockad.

Örskärsnisse hade traktor. En gång tog det eld i förgasaren. Då blev det fart på
Rickard Nilsson! Han rusade fram till motorn och kvävde elden med sin keps. Det
underliga var, tyckte jag, att han använde den brandskadade kepsen efter olyck-
an fast  den var förstås lagad!

Fyrmästaren minns jag som en sträng herre. Vi barn tyckte om att leka med
lådor och bräder och andra strandfynd men sånt skräp fick inte förekomma i när-
heten av fyrplatsen. Den skulle vara prydlig! En gång hittade vi glasrutor i en låda
på en sophög bakom lagårn. Vi tyckte det var jätteroligt att krossa glas tills
Nordkvist upptäckte oss. Då blev det räfst och rättarting! Fast vi fick stöd av Hulda
Nilsson. Rutorna stod ju faktiskt på sophögen!
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Jag nämnde pappas radioanläggning. Hur skaffar man ström till en sådan när
det inte finns elektricitet? Jo, pappa flyttade en tornliknande kur som tillhörde den
militära anläggningen och satte den på källaren som låg nära bostadshuset och
även utgjorde skyddsrum. Sedan monterade han ett litet vindkraftverk på "tornet".
Kraftverket lånade han av sin svåger som var lots på Svartklubben. Propellern till-
verkade han själv. Enligt pappa fungerade det inte särskilt bra men det blev i alla
fall ström till att ladda ackumulatorerna till radioanläggningen.

Av själva "fyrlivet" minns jag inte mycket. I en bergsskreva nedanför fyren
fanns en mängd små eltrådar i alla färger: svart, vitt, grönt, gult ja, rött också, tror
jag. Dem tyckte vi om att leka med! De kom från den mistsignalanläggning som
fanns uppe i fyren. Den bestod av en lång arm utbyggd som ett T. Denna arm
kunde vevas ner så att tvärarmens ändar nådde var sin liten lucka i vaktrummet
upp i fyren. Man fäste en knallpatron i varje arm och vevade sedan upp armen.
Var femte minut – en klocka gav signal – avfyrades en knallpatron. Man tryckte
ner en kontakt som såg ut som en stor telegrafnyckel och vevade på en apparat
som lite påminde om en telefon. Så small det! Jag fick hjälpa till att avfyra skot-
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ten. Jag minns hur det gick till när jag skulle upp till pappa i fyren när det var
dimma. Jag stod innanför ytterdörren och väntade på knallen. Sen gällde det att
fort springa upp till fyren och upp för gången inne i den (det finns inga trappor)
innan det small igen! Väl där upp var jag inte rädd för smällarna.

Jag har inget minne av hur provianteringen gick till men jag vet att posten
kom varje dag. Det var Post-Albert som körde bil till Örskärssund och sedan
rodde  över sundet med posten. En gång höll det på att gå riktigt illa. Post-Aberts
båt vattenfylldes av en brottsjö, båten kantrade och postväskan försvann för all-
tid och med den alla handlingar som hörde till pappas och mammas hus i Öre-
grund. Som tur var klarade sig Post-Albert med livet i behåll.

Genom foton vet jag att vi ofta var nere vid sjön under sommaren, badade och
åkte båt. Pappa hade en segelduksklädd kanot och en båt tillverkad av masonit.
Han hade gjort båda två själv.

Det fanns gott om huggorm på ön och en dag låg en sådan hoprullad på vår
farstutrappa. Den vette åt söder så det var väl varmt och skönt där! Jag lärde mig
cykla på Örskär. Mamma hade en blå damcykel av märket Fram och på den tog
jag mina första vingliga cykelturer på stigen ner till båtplatsen.

Jag vet inte om den vinter vi vistades på Örskär var ovanligt kall men jag minns
de stora isberg som tornade upp sig norr om fyren. På en sophög hade vi barn
hittat kakel från en nerriven kakelugn och dessa kakel använde vi som kälkar och
åkte på dem utför de snöklädda bergen bakom fyren. Tyvärr höll inte kaklen mer
än en eller ett par gånger.

Någonstans inne på ön fanns en liten tjärn. Egentligen hette den Bodaln
(Bodalen, skulle jag tro) men vi missuppfattade namnet och kallade den Jordan.
Jag kommer ihåg hur vi barn försiktigt gick ut på nyisen som knakade spännan-
de under våra fötter. Så här efteråt förefaller det ha varit en livsfarlig lek av fyra
barn på sex år och yngre!

Ett alldeles speciellt minne är besöket hos den estländska familjen Rosen som
bodde på Tärnudden eller Tärra som vi sa. Vi var inbjudna på bastubad. Jag
minns tydligt bastuugnen med de stora stenarna, vattenhinkarna och björklövs-
ruskorna, ja, jag kan nästan känna lukten av dem än! Från det rosenska köket
minns jag bara en babyvagga som hängde i rep från taket.

Mitt allra sista minne från Örskär är min sjuårsdag i maj. Vi hade besök av min
morbror Erik, hans fru Svea och kusin Hans-Erik som var jämnårig med mig. De
kom i motorbåt från Svartklubben där morbror var lots.

När det gäller flyttningen från Örskär var jag tvungen att be pappa berätta. Vi
fraktade iland bohaget till Norrboda på Gräsö. Därifrån körde fyrmästar Nord-
kvists son alltihop på lastbil till Rosenvik i Stockholm där vi lastades ombord till-
sammans med bohaget på tjänstefartyget Vega för vidare befordran till Gotska
Sandön och därmed började ett nytt, spännande kapitel i familjens fyrhistoria.
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Spårö
Roger Karlsson

Som en liten kopia av Högbondens mer berömda fyr hänger Spårö fyr på ett
klippstup, 27 meter över havet. Tornet är 7 meter och lanterninen som lyser 17
nautiska mil, befinner sig således 36 meter över havet. Spårö är inseglingsfyr till
Västervik.

Ön ligger ungefär en svensk mil från Västerviks centrum, men bara det smala
Spårösund skiljer ön från Grönö som har landförbindelse med bro. Högst på
Spåröberget reser sig den vita båken som syns milsvitt omkring, ett osvikligt
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märke för den som vill besöka ön. Eller för fartygen långt ute till havs. När fast-
landet och skärgården smälter ihop till ett enda smalt streck är det bara Spårö båk
som kan visa spåret (. . .) in till Västervik. Men nattetid är detta fyrens uppgift. 

Spårö fyr tändes 1 oktober 1884. Den första fyren kostade 25 000 kronor och
var fotogendriven. Den drack förresten värst av fyrarna på Smålandskusten, 850
liter om året. Fotogenfyren var inbyggd i gavelväggen av den lilla vaktstugan (en
sexkantig utbyggnad visar ännu platsen).

Fyrpersonalen bodde i ett präktigt hus nere i dalen, skyddat mot nordliga vin-
dar av en väldig bergvägg. Endast två fyrmästare har tjänstgjort på Spårö under
åren. 1884-1894 var det Johan Magnus Andersson från Idö. Fyrvaktaren hette
under samma tid Gustaf Jonsson. 1895-1935 var Carl Erik Lundgren från Karls-
krona fyrmästare. Han assisterades av August Sjögren.

1934 byggdes ett nytt torn som går klart från väggen till vaktstugan och 1 juli
samma år drogs bemanningen in. Nu drevs fyren med acetylengas. Tuberna byt-
tes ut av lotsarna på Idö. Till en början spelades de uppför den 27 meter höga
branten, över en enkel trärulle som var monterad på kanten. Senare drog man
tuberna längs den långa branta stigen från bryggan nere i dalen. Under acety-
lengasens tid var fyrvaktaren August Sjögren anställd som tillsynsman. Han
besökte fyren en gång i månaden och bodde annars inne i Västervik. Främsta
orsaken till hans besök var att tiduret som skötte tändning och släckning måste
dras upp. Tiduret var försett med en timskiva med 24-timmarsindelning samt en
automatisk, astronomisk omställningsanordning, baserad på varje fyrs geografis-
ka läge. Senare kom solventilen. 1947 elektrifierades Spårö fyr.
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I fyrens vaktstuga har numera sjöpolisen Sten-Gunnar Olsson, Västervik, som-
marnöje. I fyrmästarbostaden i dalen bor Wandy Dahlström från Ankarsrum och
hennes barn sommartid. Alla hus är föredömligt skötta. Vaktstugan är tillbyggd
under 1990-talet, men fyrmästarbostaden är i det närmaste oförändrad sedan
1884.

När man talar om Spårö måste man nämna båken, som i dag står som symbol
för Västerviks kommun i åtskilliga sammanhang. Evert Taube nämner den i sin
bok ”På kryss med Ellinor”. Han skriver: ”Spåröbåk utanför Västervik gör ett mäk-
tigt intryck, den är bland sjömärken ett av de vackraste jag sett.” Båken lär ha
utformats efter en förebild i Neapels hamn. Den var färdigbyggd 1777. Den är 25
meter hög och står på ett 34 meter högt berg. Därmed lär den vara södra Sveriges
högsta sjömärke. I båken eldade man vid behov. När ett fartyg, ute bland de ytter-
sta skären, i svarta stormnätter sökte ett spår in till Västervik.

Du som vill besöka Spårö kan antingen färdas med turistbåten Freden som kör
under turistsäsongen. Eller ta kontakt med författaren av dessa rader. Han kan
köra dig och även berätta en del om ön. (Roger Karlsson, Tallskärsgatan 6,
593 50 Västervik. Tel: 0490-341 03, 010-269 04 33)

”Fyren”, rapport från en filmpremiär
Jonny Söderlund

Onsdagen den 2 februari hade filmen ”Fyren” världspremiär på biografen Draken
i Göteborg. Filmen visades i samband med Göteborgs 23:e filmfestival och på
plats fanns givetvis filmens skapare, nämligen regissören, författaren och kultur-
skribenten Kristian Petri,  zoologi-professorn Magnus Enqvist och filmfotografen
och regissören Magnus Röed. I den stora, nästan fullsatta salongen fanns dessut-
om några förväntansfulla medlemmar i Svenska Fyrsällskapet.

Redan i inledningen erbjuds biobesökaren att vara delaktig i skapandet av
upplevelsen. Publiken uppmanas att sluta ögonen en kort stund och lyssna till
havets och vågornas brus. Denna lite oväntade början blir en påminnelse om att
vi som åskådare alltid har en möjlighet att välja hur vi vill bli påverkade av det
som visas på den vita duken framför oss. En slags mental förberedelse inför en
resa som inte bara sker i den yttre världen utan också i vårt egna, inre kustland-
skap. Ty få byggnader är så förknippade med våra känslor som fyrar, ett budskap
som verkligen går fram i den här filmen.

Ty vem kan förbli oberörd av skönheten i fyren Cordouan,  dramatiken i det
snurrande ljusknippet från Le Crac´h ,världens ljusstarkaste fyr, eller uppriktighe-
ten i Marianne Brus´ förklaring till varför hon älskar Understen? Filmen lyckas
med hjälp av filmfotografen Magnus Röeds skicklighet förmedla dessa känslor på
ett direkt och äkta sätt.
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Filmen innehåller också en god portion humor. En sjungande japansk fyrvak-
tare är en upplevelse som värmer. Ett besök i Tim Harrissons fyrbutik i Maine är
hejdlöst roligt, samtidigt som skrattet tenderar att fastna i halsen. 

Filmen har spelats in i nio länder. Utgångspunkten för planeringen var bl.a. ett
besök hos Svenska Fyrsällskapet och Esbjörn Hillberg, varvid Esbjörns omfattan-
de fyrbibliotek flitigt utnyttjades för att välja ut vilka fyrar som skulle besökas och
filmas. Enligt Kristian Petri var just urvalet ett av de svåraste momenten i filmar-
betet och som svar på en fråga efter premiären, angav de tre filmskaparna att de
gärna skulle ha hållit på ett år till och filmat fyrar. Det är lätt att förstå dem.

Den som förväntar sig en film som är späckad med fakta och beskrivningar av
fyrteknik och historia ska nog inte välja den här filmen. Men en sann fyrvän som
upptäckt det spännande mötet mellan fulländad fyrteknik, vacker arkitektur och
dramatiken i det omgivande landskapet, får en filmupplevelse som sitter kvar
länge.

Filmen kommer enligt uppgift att spelas på biograf i Stockholm och sannolikt
också visas i TV. Längre fram kommer den förmodligen också att finnas som
video. 

”Fyren” är andra delen i en planerad trilogi som inleddes med filmen
”Atlanten” som fick GP:s Nordiska filmpris på Göteborgs filmfestival 1996. En tre-
dje del, som än så länge endast finns på planeringsstadiet, har arbetsnamnet
”Hamnen”
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Rapport från ett Karlskronabesök
Harry Sellman

Fyrsällskapet strävar efter att vara rikstäckande. De flesta medlemmarna finns för-
stås i Göteborgs- och Stockholmsområdena, där vi har regelbundna förenings-
möten och det gäller också i viss mån Norrköping. 

BLÄNKET är vårt bästa sätt att nå ut till övriga medlemmar, men vi planlägger
också enstaka möten på andra orter. Förra året hade vi möte i Åmål med fin hjälp
från vår företagsmedlem, Vänerns Seglationsstyrelse och nu har turen kommit till
Karlskrona.

Genom tips från en medlem fick ordförande en bra kontakt med Marinmuseet
i Karlskrona. Det blev bestämt, att vi skulle hålla ett föredrag om fyrar, fyrhisto-
ria och livet på de bemannade fyrplatserna söndagen den 19 mars i museets hör-
sal. 

Redan dagen före reste vår ordförande, Esbjörn Hillberg, och jag ned till
Karlskrona, där museet och några entusiaster ställde upp med båtutflykt till
Utklippans intressanta och svåråtkomliga fyrplats vid landets sydosthörn. Det blev
ett givande besök vid den unika fyren och ett flitigt fotograferande.

På söndagen blev vi mycket älskvärt mottagna av museets ledning och före
föredraget visade omkring i det nya, vackra och  välordnade museet. Res till den
vackra staden Karlskrona och besök detta fantastiska och intressanta museum!

Till föredraget, där Esbjörn och jag omväxlande talade, dök glädjande nog ett
60-tal intresserade åhörare upp. Vi fick också tillfälle att tala om fyrsällskapet,
sälja flera exemplar av vår nya fyrbesökshandbok och förhoppningsvis knyta ett
antal nya medlemmar till oss. 
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Rapport från tävlingen ”Baka din favoritfyr”
Lena Samuelsson

Tyvärr så fick 1999 års tävling ställas in då det inte kom in några tävlingsbidrag.
Det känns ändå betydelsefullt att presentera familjens bidrag. Motivet hämtades
även i år från Nidingens fyrplats. Arbetet med tornet är ett exempel på gott sam-
arbete och skänkte tre vuxna personer en härligt lekfull söndag i julbrådskan, fast
då är inte planering och andra förberedelser inräknade. En härlig sommardag
1999 besökte vi fyrplatsen och ett av fotografierna som vi då tog har varit före-
bild vid fyrbaket. Med en bild på 1999 års pepparkakstorn hoppas jag att ni alla
har haft en bra jul – nyårshelg och med förebilden önskar jag er en härlig vår och
sommar.

Inför årets jul kommer jag att utmana er igen. Då tänker jag även bjuda
in andra intressenter med konstruktivt och marint intresse. Då kan täv-
lingen ”Baka din favoritfyr” bli ett spännande evenemang.
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Svenska fyrfrimärken  
Esbjörn Hillberg

Sverige är antagligen det land i världen som under åren har varit sämst på att ge
ut fyrfrimärken. Vad  jag vet har endast ett tiotal kommit ut varav de flesta har
ritats av Bertil Kumlien. Andra länder har givit ut mängder och det finns till och
med speciella fyrfrimärkskataloger. I sådana kataloger täcker svenska frimärken
1–2 sidor utav ca 500. Det finns även speciella föreningar för samlare av fyrfri-
märken. 

Fyrsällskapet har skrivit till  Postens Frimärken ett par gånger och vad jag  vet
har även våra två medlemmar konstnärerna Bertil Kumlien och Rolf Allan
Håkanson skrivit några gånger och sänt in sina förslag på svenska fyrfrimärken.
Allt till ingen nytta bara ett vänligt brev till svar och sedan ett annat där Posten
talar om att de för närvarande inte är intresserade. Vad skall vi göra för att för-
ändra deras inställning? Jag skulle verkligen uppskatta om någon av våra med-
lemmar som har de rätta kontakterna kunde hjälpa till att övertala Posten. Det är
faktiskt genant hur långt efter andra länder vi är inom fyrfrimärkesområdet. Hör
av er om ni har idéer. På bilden kan du se några förslag som Rolf Allan har läm-
nat till Posten men utan något resultat.
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Beställ nya upplagan av Fyrbesökshandboken 
Esbjörn Hillberg

Efter en hel del jobb är den totalt reviderade och väsentligt utökade andra upp-
lagan av Fyrbesökshandboken nu färdig. Den omfattar 112 sidor, storlek 17x24
cm, cirka 100 färgbilder, detaljuppgifter på 86 fyrar, en karta där dessa fyrar är
inplacerade, ett 16 sidors kapitel om fyrhistoria och fyrteknik samt information
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om Sveriges fyrföreningar. Omslaget är mjukt och vaxbehandlat så boken
passar mycket bra att använda och förvara i din bil eller båt. Vi tycker att boken
nu verkligen har blivit ett uppslagsverk om Svenska fyrar och fyrhistoria. Boken
kostar inklusive porto och kuvert 95:– för medlemmar och 195:– för icke
medlemmar. Du beställer den genom att sätta in beloppet på vårt PG konto nr
196 84 20 - 8. Skriv ditt namn och adress samt ”fyrbok” på talongen.            

Klubbtröjor, m.m.
Esbjörn Hillberg

En påminnelse om att vi nu har både vita t-shirts med vårt klubbmärke och en
klubbnål för rockslaget att sälja till intresserade. Våra T-shirts är av god kvalité
och finns normalt i storlek: S, M, L, XL och XXL. Köp dock alltid en storlek stör-
re än vad du behöver. Du kan köpa dessa saker på våra möten till en kostnad
av 100:– för en t-shirt och 30.– för klubbnålen. Man kan även få dem via pos-
ten men de kostar då 130:– resp. 40:– inkl. porto och förpackning. Du som
beställer en t-shirt via post ring först Ulla Hillberg 031-97 21 48 för att  höra om
vi har rätt storlek och i så fall reservera en. Du måste därefter sätta in pengar-
na på vårt P-giro 196 8420-8. Uppge ditt namn och adress och vad du önskar
köpa på talongen. Vi sänder dig vad du beställt när vi har fått betalningen.   

Föreningsmöten och kommande träffar
Esbjörn Hillberg

Under 1999 arrangerade vi 11 föreningsträffar och antalet deltagare varierade
mellan 17 och 124. Sammanlagt hade vi 460 deltagare. Du kan läsa mer om alla
dessa träffar i vår verksamhetsberättelse. Under innevarande år har vi hittills
arrangerat följande träffar: 

Göteborg 00.02.17. då Christian Lagerwall inför 35 mycket intresserade med-
lemmar talade om och förevisade lampor, linser, mm under sitt föredrag om
Dagens Fyrteknik.  
Stockholm 00.02.22 . då Björn Werner inför cirka 70 deltagare berättade om
Sveriges Fyrskepp under 140 år baserat på sin fantastiska Fyrskeppsbok som
publicerades i slutet av förra året
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Norrköping 00.03.01 . där vi än en gång hade lyckats övertala Stig Karsegård
att berätta och visa sina underbara bilder från Nidingen och denna gång hos
Sjöfartsverket i Norrköping där 23 personer deltog.

Karlskrona 000319 där Esbjörn och Harry på Marinmuseet presenterade fyr-
sällskapet och föreläste om  Fyrhistoria och Sveriges Fyrar. Det blev en mycket
lyckad träff med bortåt 60 deltagare varav de flesta ej var medlemmar  men  tro-
ligtvis kommer vi att få många nya i området. Vi vill även framföra vårt stora
tack till Marinmuseet för att vi fick chansen att arrangera detta möte i deras fan-
tastiska museum. Vi sålda även ett flertal exemplar av vår fyrbesökshandbok till
åhörarna.       

Kommande föreningsträffar  
Glöm inte vårens återstående föreningsträffar och ett par som redan är inpla-
nerade för hösten: 

– 13 maj Göteborg, Besök på Vinga. Anmälan senast 00.05.07. 
– 16 maj Stockholm, Livet på Understen (Marianne Brus). Anmälan senast

00.05.11. 
– 10 juni Besök på Landsort. Anmälan senast 00.06.03.   
– 26 augusti Alingsås, Fyrutflykt på sjön Mjörn. Anmälan senast 00.08.20. 
– 16 september Göteborg, Besök på sjöfartsverkets fartyg Scandica. Anmälan

senast 00.09.08.
– 22 november Göteborg, Inventering av Svenska fyrplatser. (Dan Thunman).

Anmälan senast 00.11.19.

OBS  Ring i tid och anmäl dig tack.
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Redaktören tackar för sig
Dan Thunman

Svenska Fyrsällskapet bildades i oktober 1996. Undertecknad har sedan starten
fungerat som ledamot och redaktör i styrelsen men har nu valt att stiga åt sidan.
Som redaktör har jag haft nöjet att få medverka till sammanlagt sju nummer av
Blänket. Det första numret gavs ut våren 1997 och trycktes i 200 exemplar.
Sedan dess har antalet medlemmar ökat kraftigt och detta nummer har tryckts i
900 exemplar. Eftersom antalet medlemmar hela tiden ökar kanske det snart är
dags för föreningen att ge ut en mer omfattande Årsbok som kan ta över publi-
ceringen av artiklar m.m. från er medlemmar. Jag vill här passa på att tacka sty-
relsen för den tid som varit, alla ni som medverkat och skrivit i Blänket samt
sjöfartsverkets tryckeri som gör ett jättearbete. Ny redaktör för Blänket blir Maria
Elsby från Stenungsund. Lycka till Maria! 

Rättelse

I förra numret av Blänket presenterades fyrsällskapets kassör med fel förnamn.
Hans rätta namn är Joakim Agby. 

Korsord

För att motionera de små grå följer här ett korsord med fyranknytning. För att
vara med i tävlingen skickar Du Din lösning senast 6 oktober till Leif Elsby,
Uppegårdsvägen 25, 444 42 Stenungsund. Den först öppnade rätta lösningen
premieras med en fyrbesökshandbok, den andra med en t-shirt och den tredje
med en klubbnål. Rätt lösning publiceras i nästa nummer tillsammans med
namn på de lyckliga vinnarna.

Hälsningar Leif Elsby
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